
ما دام اجلماعة صامتون فلنتكّلم حنن , نريد أن نلفت نظر إخواننا اجلالسني معنا فهذه األمسية الطّّيبة  الشيخ :

نها ما استطاع إىل ذلك سبيال , ذلك ألّن إن شاء اهللا إىل عادة سّيئة ينبغي على كّل مسلم أن حياول اخلالص م

العادة اّليت أشري إليها هي على خالف ما كان عليها نبّينا صلوات اهللا و سالمه عليه و أصحابه األكرمني أال 

وهي أنّه اذا دخل الّداخل إىل الس قاموا له قياما , متثّلوا له قياما ومل يكن هذا من هديه صّلى اهللا عليه و آله 

  م بل كان ذلك ممّا يكرهه عليه الّصالة و الّسالم إن مل نقل إنّه ى عنه فقد روى اإلمام البخاري.وسلّ 

  الّسالم عليكم . السائل :

وعليكم الّسالم ورمحة اهللا و بركاته , يف كتابه األدب املفرد بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي اهللا  الشيخ :

م من رسول اهللا صّلى اهللا عليه و آله و سّلم و كانوا ال يقومون له ( ما كان شخص أحّب إليهتعاىل عنه قال 

( ما كان شخص أحّب إليهم من رسول اهللا صّلى اهللا عليه و آله و سّلم  لما يعلمون من كراهّيته لذلك )

عّظمونه عليه أي إذا دخل عليه الّصالة و الّسالم جملسا ما يقومون له ملاذا ؟ هل ألّم ال ي وكانوا ال يقومون له )

الّسالم و ال يوقّرونه ؟ حاشا بل هذا واجب عليهم و على كّل مسلم ولكّن الّتوقري و اإلكرام ال يكون إّال مبا 

( لما يعلمون من كراهيّته شرع ربنا العظيم , ولذلك فهم ما كانوا يقومون له كما يقول أنس و يبّني الّسبب قال 

الة والّسالم أنّه ال حيّب أن يعّظم بالقيام له ملاذا ؟ ملاذا كان يكره عليه أي كانوا يعلمون منه عليه الصّ  لذلك )

الّصالة و الّسالم أن يعّظم بالقيام له ألنّه ذلك من عادة أهل فارس , من عادة عظمائهم وقد جاء يف احلديث 

أن يتمّثل له الّناس قياما  ( من أحبّ الّصحيح يف مسند اإلمام أمحد وغريه أّن الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم قال 

و اعتياد عاّمة الّناس القيام خلاّصة الّناس يوّرط خاّصة الّناس و يوقعهم يف املخالفة  فليتبّوأ مقعده من الّنار )

كما هو صريح   ( من أحّب أن يتمّثل له الّناس قياما فليتبّوأ مقعده من الّنار )الّشرعّية , هذا احلديث األخري 

ا يتعّلق بالّرجل اّلذي يدخل و حيّب من قرارة نفسه أن يقوم الّناس له تعظيما له هذا يقول له عليه الّداللة إمنّ 

الّسالم تبّوأ مقعدك من الّنار , ليس كّل من يدخل جملسا عامرا باجلالسني ميكن أن يظّن فيه أنّه حيّب القيام من 

موا ملن دخل عليهم يقلب عادة الّداخلني اّلذين ال اجلالسني ال . ولكن التزام هذه العادة من اجلالسني أن يقو 

حيّبون القيام خضوعا حلديث الّرسول عليه الّسالم تصبح نفوسهم متهّيئة لتقّبل هذا اإلكرام ذا القيام مثّ فيما بعد 

مشاهد تصبح نفوسهم تكره  العكس ممّا كرهه الّرسول عليه الّسالم أن يكرهوا أولئك اّلذين ال يقومون وهذا أمر 

بني الّناس , حّىت كثري من املشايخ و أهل العلم على األقّل يف عرف الّناس إذا دخلوا جملسا كهذا و مل يقم له 

يتمّعر وجهه و تتغّري مالحمه ألنّه يعترب عدم قيامهم له حتقريا له و ليس ذلك من الّتحقري يف شيء و إّال هّال كان 

و سّلم له صّلى هللا عليه و سّلم حتقريا له ؟ حاشاهم من ذلك ألّنّه هو  عدم قيام أصحاب الّنّيب صّلى اهللا عليه



الكفر بعينه لو كان لكن غلبة العادات و هنا موضع الّتذكري تقلب الّسنن بدعة و البدعة سّنة . إذا كان من عادة 

يه و آله و سّلم أفضل الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم و هو أفضل البشر قاطبة وكان أصحاب الّنّيب صّلى اهللا عل

القرون قاطبة ّمث هذا القرن األفضل مل يقم لسّيد البشر فمن بعد ذلك ميكن أن يقام له أو يقوم له ؟ و يبدو أمهّّية 

ا دخل قال للجالسني قوموا فقاموا , وهم عادة ال 
ّ
هذه الظّاهرة اّليت اعتادها الّناس اليوم القيام ّكأمنا الّداخل مل

ال يقولون ذلك بلسان قاهلم و لكّنهم يقولون ذلك بلسان حاهلم ذلك ألّم يكرهون أن ال  يقولون و لكّنهم

يقوم الّناس هلم إذا ما دخلوا . وقد جاء يف صحيح مسلم من حديث جابر رضي اهللا تعاىل عنه أّن الّنّيب صّلى 

ه دابّته فأصيب يف أكحله يف عضده اهللا عليه و سّلم صّلى بالّناس ذات يوم صالة الّظهر جالسا ألنّه كان قد رمت

فلم يستطع الّصالة قائما فصّلى بالّناس جالسا و الّناس قاموا خلفه قياما كما هو الواجب ائتمارا منه بقوله تبارك 

( صّل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم و ائتمارا منهم لقوله عليه الّسالم  (( وقوموا هللا قانتين ))تعاىل 

فهم قاموا بواجبهم أي انتصبوا قياما لرّب العاملني أّما هو عليه الّصالة و الّسالم فجلس  ب )تستطع فعلى جن

مضطرّا ومع ذلك انظروا كيف كانت العاقبة لقد علم الّنّيب صّلى اهللا عليه و آله و سّلم بأّن الّناس يصّلون خلفه 

ي حينما ميتّد الّصّف ميينا أو يسارا فهو يشعر بأّن قياما وعلمه هذا إّما أن يكون بنظرة عاديّة منه كأّي إمام يصلّ 

الّناس يصّلون كالعادة قياما و إّما أن يكون ذلك من معجزاته اخلاّصة به عليه الّصالة و الّسالم فقد جاء يف 

ئي  ( ال تبادروني بالرّكوع والّسجود فإّني أراكم من ورااحلديث الّصحيح أّن الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم قال 

فيمكن أن يكون رؤيته صّلى اهللا عليه و سّلم ألصحابه حينما  صّلوا خلفه قائمني  كما أراكم من أمامي )

بلمحته ميينا و يسارا وميكن أن يكون من باب هذه الكرامة وهذه املعجزة اّليت خّصه اهللا تبارك و تعاىل ا حيث 

ما رآهم كذلك أشار إليهم بيده أن اجلسوا فجلسوا فحين ( فإّني أراكم من ورائي كما أراكم من أمامي )قال 

ا سّلم عليه الّصالة و الّسالم وهنا الّشاهد و العربة و املوعظة البالغة 
ّ
( فصّلى م هو جالسا و هم جالسون و مل

( إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس  إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم )

يقومون على رؤوس ملوكهم إنّما جعل اإلمام ليؤتّم به فإذا كّبر فكّبروا , وإذا ركع فاركعوا , وإذا  بعظمائها

موضع املوعظة و العربة يف هذه احلادثة  صّلى قائما فصّلوا قياما , و إذا صّلى جالسا فصّلوا جلوسا أجمعين )

رأه يعلم يقينا أّن جلوس الّنّيب صّلى اهللا عليه و من نواحي , الّناحية األوىل أّن كّل من يسمع هذا احلديث أو يق

سّلم يف هذه الّصالة إّمنا كان ملرضه وذلك ممّا اضطرّه إىل أن يدع القيام اّلذي هو ركن من أركان الّصالة هذا من 

ما قاموا  جهة , من جهة أخرى أصحابه عليه الّصالة و الّسالم حينما قاموا خلفه قياما إّمنا قاموا هللا رّب العاملني

تعظيما للّرسول و ال هو جلس ليعّظموه كّل منهم كان مضطرّا إىل ما فعل أّما الّرسول فجلس ملرضه , أّما 



الّصحابة فقاموا إطاعة لرّم , مع ذلك مع هذه الفوارق العظيمة بني الّرسول عليه الّسالم و صحبه من جهة و 

( كدتم آنفا تفعلون فعل فارس بعظمائها الة و الّسالم بني كسرى و أتباعه من جهة أخرى قال هلم عليه الصّ 

أّما الّصحابة ما قاموا على رأس الّرسول تعظيما له قاموا قياما هللا لرّب العاملني  يقومون على رؤوس ملوكهم )

ا الّرسول كما ذكرنا جلس ال ليعّظموه بقيامهم و إّمنا جلس بدل القيام اّلذي هو الفرض عليه لوال مرضه مع هذ

( إن كدتم أو كدتم آنفا تفعلون فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم قال عليه الّصالة و الّسالم 

إىل آخره , فنهاهم عن أمر عظيم جّدا وهو اهم أن يقوم قياما هللا رّب العاملني مع  إنّما جعل اإلمام ليؤتّم به )

رتتفع الظّاهرة الوثنّية بينه و أصحابه من جهة وبني هذه أنّه ركن و أمرهم أن يصّلوا خلفه جالسني ملاذا ؟ ل

اجلماعة و كسرى و أصحابه من جهة أخرى , إذا عرفتم هذه احلقيقة يتبّني لكم خطورة أو خطأ على األقّل هذه 

و وزيرا أو الظّاهرة اّليت ابتلينا حنن اآلن و قبل هذا الّزمان بزمان أنّه كّلما دخل رجل سواء كان عاملا أو كان ملكا أ

إىل آخره قاموا له قياما . هذه الظّاهرة أّوال ال تشبه تلك الظّاهرة هم كانوا يف صالة حنن لسنا يف صالة , فإذا 

أمرهم بأن جيلسوا حّىت تنتفي الظّاهرة فما اّلذي يضطرّنا حنن أن حنّقق هذه الظّاهرة الوثنّية حيث أّن الكّفار هكذا 

أصبحنا حنن نتشّبه م وخنالف هدي الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم هذا اّلذي يفعلون. يقومون بعضهم لبعض ف

أردت الّتذكري به لكي تتأّسوا بنبّيكم و بصحابتكم اّلذين كانوا ميثّلون خري القرون كما هو معلوم من أحاديث 

آخر وهو لعلمي بصعوبة الّرسول عليه الّصالة و الّسالم وبعد هذا الّتذكري البّد من أن نضيف إىل ذلك تذكريا 

اإلصالح و الّتغيري ملا عليه الّناس اليوم فينبغي علينا كأفراد أن نعاجل هذه العادة باّليت هي أحسن ال نفاجئ الّناس 

ا كّل الّناس ألّن الّناس كما ذكرت آنفا يعتربون هذا القيام قيام إكرام , فإذا دخل و مل تقم فّسر ذلك بأنّه 

ذلك فال بأس إذا كان الّداخل عليك شخص ال يعرف هذه الّسّنة أن ترتّفق به و أن تقوم دخل و مل تكرمه ول

إليه ّمث تّتخذ سببا ووسيلة يف طرح هذا املوضوع أمامه حّىت إذا ما جاءت مناسبة أخرى ومل يقم له يعلم أّن عدم 

  رى تنفع املؤمنني .القيام له كان اتّباعا للّسّنة و ليس إعراضا عن إكرامه , هذه ذكرى و الذّك

احلليب : ورد سؤال من بعض اإلخوة يقول الّسائل ما احلكم الّشرعّي يف مجاعة من طلبة العلم يف بلد حكمه 

شيوعّي أمضوا سنوات يف إعداد الّشباب يف ذلك البلد لتغيري نظام احلكم الكافر الّشيوعي فاستطاعوا أن جيمعوا 

اء تلك البالد نسبة كبرية منهم تدرّبوا تدريبا عسكريّا جّيدا و حيملون أعدادا كبرية من الّشباب من خمتلف أحن

العقيدة الّصحيحة وقد أعّدوا أسلحة ال بأس ا , هل يعلنون اجلهاد ضّد ذلك احلكم الكافر أو ينتظرون 

  حمكومني بالكفر ؟ وما هو حكم اغتيال رؤوس الكفر يف ذلك البلد إلشعال جذوة اجلهاد ؟

الّسؤال ميّثل محاسات و حرارات توضع يف  غري أماكنها ال ميكن اإلصالح , أّي إصالح كان هذا  الشيخ :



خاّصة إذا كان إصالحا انقالبّيا خطريا كهذا اّلذي يلمح الّسؤال إليه ال ميكن أن يكون إّال على طريقة حمّمد 

املفروض أن يقتدوا بالّنّيب صّلى اهللا  صّلى اهللا عليه و آله وسّلم حيث أّن املسلمني مجيعا يقتدون أو على األقلّ 

(( لقد كان لكم في عليه و آله و سّلم يف كّل شيء , يف كّل حركة و سكون فإّن اهللا عّز و جّل حينما قال 

يقصد أنّه هو عليه الّسالم قدوتنا  رسول اهللا أسوة حسنة لمن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر و ذكر اهللا كثيرا ))

كان عظيما أو كان صغريا كذلك قوله عليه الّصالة و الّسالم يف خطبه اّليت كان جيعل فاحتتها يف كّل شيء سواء  

إذا كان األمر   ( أّما بعد فإّن خير الكالم كالم اهللا و خير الهدي هدي محّمد صّلى اهللا عليه و آله و سّلم )

دوا أمرا أن يضعوا أمامهم هدي الّنّيب كذلك فيجب على كّل مسلم أو طائفة مسلمة أو مجاعة مسلمة أّم إذا أرا

صّلى اهللا عليه و آله و سّلم يف ذلك األمر اّلذي هم قادمون عليه و مشرفون عليه هل هكذا فعل عليه الّصالة و 

الّسالم حّىت هم يفعلوا مبثل فعله و يقتدوا به صّلى اهللا عليه و آله و سّلم هذه املقّدمة البّد ليس فقط أن تكون 

ند الّشباب بل جيب أن تكون راسخة كما يقال يف سويداء قلوم وما ينطلقون و ما يتصرّفون تصرّفا ما معلومة ع

إّال على هدي رسول اهللا صّلى اهللا عليه و آله وسّلم , فاآلن كما يقولون الّتاريخ يعيد نفسه , حنن اآلن نشكوا 

ا من ظلم احلّكام و طغيان القوانني اّليت أخذت من الكّفار الّ 
ّ
ذين استعمروا البالد اإلسالمّية برهة من الّدهر ّمث مل

خرجوا منها خّلفوا من ورائهم قوانينهم املخالفة حلكم اهللا تبارك وتعاىل فهي ال يزال احلّكام حيكمون ا على 

ن و خمالفتها حلكم اهللا و رسوله نشكوا حنن هذه الّشكوى ونساق بأحكامهم املخالفة لشريعة اهللا و نظلم و نسج

نقتل و و إىل آخره هذه فنت معروفة , نريد اخلالص من هذا احلكم اّلذي هو حكم بغري ما أنزل اهللا سواء كان 

شيوعّيا أو كان دميقراطّيا أو كان أّي نظاما ليس هو نظام اإلسالم فما هو طريق اخلالص ؟ طريق اخلالص هو 

عليه و سّلم يف دعوته كما تعلمون مجيعا ثالثة عشر سنة  طريق الّرسول عليه الّسالم , لقد عاش الّنّيب صّلى اهللا

يف مّكة حتت حكم الطّاغوت فماذا فعل ؟ مل يفعل شيئا سوى أنّه دعا الّناس إىل عبادة اهللا وحده ال شريك له و 

ا اشتّد الّضغط على املسلمني هناك أمرهم بأن يهاجروا إ
ّ
ىل احلبشة إىل تثقيفهم و إىل تعريفهم بشريعة رّم , ّمث مل

ألنّه كان هناك رجل من ملوك احلبشة كان من امللوك العادلني وهو املعروف امسه بأصحمة فأمر الّرسول عليه 

الّسالم من كان ال يستطيع أن يصرب حتت ذلك احلكم اجلائر أن خيرج من هذا احلكم إىل ذاك البلد اّلذي فيه 

احلبشة وهلذا تاريخ معروف يف الّسرية ّمث أمر عليه الّصالة و  العدل و احلريّة و حنو ذلك ّمث جاء هجرة ثانية إىل

الّسالم أن يهاجر هو بنفسه إىل املدينة بعد أن كان قد استصفى من أهل املدينة رجاال آمنوا باهللا ورسوله كان قد 

من الّرجال املؤمنني  اجتمع م يف بيعة العقبة فلّما شعر أو عرف الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم بأنّه قد قامت نواة

يف املدينة هاجر إليهم و هناك بدأت هذه الّنواة تؤيت أكلها و مثارها ومتتّد دعوا فتشمل كثري من بيوتات املدينة 



و أهلها و جرت بعد ذلك املعارك بني املسلمني اّلذين غزوا يف عقر دارهم يف املدينة املنورّة من املشركني اّلذين 

ملدينة للقضاء على هذه الّدعوة إىل آخر ما هنالك من الّسرية املعروفة , فاآلن نتعّجب حنن جاءوا من مّكة إىل ا

من هؤالء الّشباب اّلذين خيالفون طريقة الّنّيب صّلى اهللا عليه و آله وسّلم و يتعّجلون األمر باستباق األمور قبل أن 

البّد له من مقّدمات أّول ذلك فهم اإلسالم الّصحيح يأيت أوان اجلهاد اّلذي البّد منه يوما ما و لكن هذا اجلهاد 

فهما صحيحا و تطبيقه على هؤالء املسلمني تطبيقا كامال فيوم يتجّمع طائفة من الّناس يبلغون اثين عشر ألفا 

من هؤالء املسلمني اّلذين فهموا اإلسالم فهما صحيحا و طّبقوه يف نفوسهم حينئذ فسوف ال يكون م حاجة 

بل سيثار عليهم كما وقع مع الّرسول عليه الّصالة و الّسالم , سيضغط عليهم رّمبا يضطّرون إىل أن  أن يثوروا

من آخر إّما أن يعودوا إىل بلدهم أقوى ما كانوا أو أن يؤّسسوا مجاعتهم و يكّتلوا مجعهم يف بلد  ...يهاجروا 

ب على أّي طائفة تريد أن حتّقق ما جاء يف آخر و هذه األمور بيد اهللا عّز و جّل و لكن املقصود هو أنّه جي

الّسؤال من اجلهاد يف سبيل اهللا عّز و جّل والقضاء على اّلذين حيكمون بغري ما أنزل اهللا هذا البّد له من الفهم 

الّصحيح لإلسالم و الّتطبيق الّصحيح هلذا اإلسالم على امللتزمني به ويف اعتقادي أّن هذا ال يوجد اليوم مع 

لّشديد يف أّي أرض من األراضي اإلسالمّية و ذلك ألّن األمر إذا كان خفّيا فمعىن ذلك أنّه مل يتكّون األسف ا

اجلماعة و مل تظهر قّوم و إالّ فما باهلم يعملون كما يقال يف ليلة ال قمر فيها و ما باهلم ال يستعينون باملسلمني 

 العمل باإلسالم الّصحيح , لعّلكم تذكرون بعض اآلخرين اّلذين قد يلتقون معهم يف خّطهم املستقيم يف

اجلماعات اّليت قامت لتنفيذ مثل هذا الغرض يف بعض البالد اإلسالمّية , ّمث كان عاقبة أمرهم أن رجعت الّدعوة 

إىل القهقرى , آخر شيء وقع يف سوريّة مثال و حنن من سّكان سوريّة بعد أن ثارت الّثورة الّسوريّة ضّد البعث و 

بال شّك يعين حكم غري إسالمي بل هو حكم كافر ما كان املسلمون يف سوريّة فقط يعلمون بأن هناك  هو

مجاعة يعملون سرّا , و إالّ لو أعلنوها لتجاوب املسلمون معهم من كان يريد احلياة اآلخرة فماذا كانت النتيجة ؟  

من الّشّبان و الّرجال و الّنساء و  كما تعلمون قضي على هذه احلركة و سفكت دماء األلوف من املسلمني

األطفال وهّدمت البيوت بل و املساجد على من كان فيها إىل آخره ملاذا ؟ ألّم مل يسلكوا طريق الّنّيب صّلى اهللا 

عليه و سّلم يف القيام بدولة اإلسالم لذلك أقول جواب هذا الّسؤال باختصار أنّنا  الننصح بأّي حركة انقالبّية 

متها اليوم لسببني اثنني الّسبب األّول ألنّه خالف هدي الّرسول عليه الّسالم و الّسبب الثّاين ألّن مثل يراد إقا

  هذه اإلنقالبات قد جرّبت فلم تفلح و مل تنجح ومن رأى العربة بغريه فليعترب . هذا جواب الّسؤال .

احل املرسلة و فيها اجتهادات كثرية احلليب : يسأل سائل فيقول كثر الكالم يف هذا العصر حول مسألة املص

يطرحها بعض الّناس سواء أكانوا من أهل العلم فضال عن غريهم و نريد من فضيلتكم أن حتّدثونا بإجياز عن 



ضوابط هذه املصلحة ومن هم اّلذين يقّررون بأّن هذا األمر أو ذاك يعّد من املصاحل املرسلة للمسلمني ؟ جزاكم 

  اهللا خريا .

شّك أّن اّلذين يقّررون أّن هذا الّشيء هو من املصاحل املرسلة هم أهل العلم , و أهل العلم مع  ال الشيخ :

األسف الّشديد عددهم قليل جّدا يف العامل اإلسالمي إذا تذّكرنا ما هو العلم . فالعلم هو معرفة حكم اهللا عّز 

اهللا و على سّنة رسول اهللا صّلى اهللا عليه و وجّل باالعتماد أو معرفة حكم من أحكام الّشرع اعتمادا على كتاب 

آله و سّلم فمن كان من املثّقفني عاملا بالكتاب و الّسّنة , عاملا بالّلغة العربّية اّليت ال سبيل لفهم الكتاب و الّسّنة 

أصحاب  إّال ا ّمث كان على علمني اثنني البّد منهما يف زمننا هذا خالفا للجيل األّول من املسلمني أال وهم

الّرسول صّلى اهللا عليه و سّلم فأصحاب الّرسول مل يكونوا حباجة إالّ أن يكونوا عاملني مبا يف الكتاب و عارفني مبا 

جاء أو مبا حتّدث به رسول اهللا صّلى اهللا عليه و سّلم , أّما حنن اليوم فنحتاج إىل باإلضافة ملا ذكرناه آنفا ممّا كان  

األّول , كان ضروريّا بالّنسبة لذاك العامل أن يعرف الكتاب و الّسّنة , أّما اليوم فالبّد كّل عامل يف زمن يف القرن 

لكّل عامل أن يكون ملّما بالّلغة العربّية ال أقول أن يكون عربّيا لسبينب اثنني , الّسبب األّول أنّه من املمكن ملن مل 

الّتاريخ حيّدث بكثري من العلماء األعاجم اّلذين بلغوا يكن عربّيا والدة و نسبا أن يصبح عربّيا لسانا و علما و 

شأنا عظيما يف العلم باإلسالم بل و فيهم من كانوا بارزين يف علم الّلغة العربّية وهم أصلهم من العجم فالّشاهد 

نسوا ال أقول أن يكون عربّيا فقط هلذا الّسبب اّلذي ذكرته و شيء آخر يقابل ذلك ألّن كثريا من العرب اليوم 

لغتهم فما عادوا يصلحون ألن يفهموا الكتاب و الّسّنة بسليقتهم العربّية ذلك ألنّه دخلت العجمة يف لغة العرب 

يف كّل البالد يف هذه البالد و يف غريها تتكّلم باحلديث اّلذي تكّلم به الّرسول عليه الّسالم فال يكاد يفهمه 

الّنبوي , إذن البّد اليوم حّىت للعرب أن يتعّلموا لغتهم من كتاب العرب اّلذين يلقى بني ظهرانيهم ذاك احلديث 

اهللا و من حديث رسول اهللا صّلى اهللا عليه و آله و سّلم هذا الّشيء األّول من ثالثة أشياء الّتـي حنن حباجة إليها 

يط به و وضعت له قواعد اليوم . الّشيء الثّاين أن نعرف مبا يسّمى بعلم أصول الفقه ألّن هذا العلم مع الّزمن أح

و أصول و ضوابط و سّجلت يف كتب أّما الّسلف األّول فلم يكونوا حباجة إىل ذلك ملا ذكرناه آنفا , الّشيء 

الثّالث و األخري أنّنا حباجة أن نكون أيضا على علم مبا يسّمى بعلم مصطلح احلديث . العلم األّول علم أصول 

ّسّنة و معرفة مبا يسّمى بالّناسخ و املنسوخ و العاّم و اخلاّص و املطلق و الفقه يساعدنا على فهم الكتاب و ال

املقّيد , أّما العلم الثّاين علم مصطلح احلديث أيضا هذا العلم مل يكن األّولون العلماء أيضا حباجة إليه ألّم  

, أسانيد األحاديث . علماء  كانوا مستغنني عن الوسائط اّليت حنن البد لنا منها و أعين بالوسائط هي األسانيد

احلديث اّلذين نقلوا لنا أحاديث الّرسول عليه الّسالم من الّصحابة و أنت نازل هذان العلمان من مل يتقنهما مل 



يكن عاملا أّما يف الّزمن األّول من كان عاملا بالكتاب و الّسّنة فهذا هو الفقيه , أّما اليوم فالبّد أن يضّم إىل ذلك 

آنفا و هي ثالثة أشياء : املعرفة بالّلغة العربّية و العلم بأصول الفقه و أصول علم احلديث و اّلذي ما ذكرناه 

يسّمى بعلم املصطلح . كثريا ما يرد حديث يقرؤه إنسان مبتديء يف علم احلديث فيقف عنده و يفهمه فهما 

يث قد يكون منسوخا , قد يكون من صحيحا و لكن قد حييط به أنّه ال يعلم من علم أصول الفقه أّن هذا احلد

العاّم املخّصص أو املطلق املقّيد أو حييط به أنّه فهم احلديث فهما صحيحا لكن هو ال يدري أّن هذا احلديث ال 

يصّح بالّنسبة لعلم مصطلح احلديث و هذا األمر الثّاين و األمر األّول مع نسبة متفاوتة يقع فيه كثري من العلماء 

م و خباّصة الدّكاترة املتخّرجني من اجلامعات املعروفة يف العصر احلاضر حيث أنّه ال يوجد اليوم عامل املشهورين اليو 

خترّج من إحدى اجلامعات و أتقن علم احلديث على األقّل قد يكون أتقن علم أصول الفقه و لكن ال يوجد ولو 

احلديث الّصحيح من الّضعيف إذا عرفنا من هو  أفراد قليلني من اّلذين ختّرجوا من اجلامعات ّمث ختّصصوا ملعرفة

( إّن اهللا ال ينتزع العلم انتزاعا العامل اليوم عرفنا نقيضه و عرفنا املقصود حينئذ من قوله عليه الّصالة و الّسالم 

من صدور العلماء و لكّنه يقبض العلم بقبض العلماء حّتى إذا لم يبق عالما اتخذ الّناس رؤوسا جّهاال 

فهؤالء اّلذين يّتخذهم الّناس علماء و ليسوا علماء يستفتون فيفتون  فأفتوا بغير علم فضّلوا و أضّلوا ) فسئلوا

الّناس فيضّلون و يضّلون غريهم إذا عرفنا من هو العامل نقول هذا اجلنس من العلماء هو اّلذي يستطيع أن حيكم 

ميكن معرفتها ؟ املصلحة املرسلة هي وسيلة من  بأّن هذه مصلحة مرسلة أم ال ؟ ماهي املصلحة املرسلة وكيف

الوسائل حتدث و حتّقق أو توصل إىل أمر مشروع , هذا األمر املشروع مشروع بالّنّص لكن الوسيلة حمدثة فهل 

جيوز األخذ ذه الوسيلة ما دام أّا حتّقق غرضا مشروعا هكذا يبدو يل أّول وهلة , أّن هذا الغرض مشروع لكن 

 تكن فهل جيوز األخذ ذه الوسيلة ما دام أّا توصل إىل هدف أو غرض مشروع اجلواب قد و قد أي الوسيلة مل

ما دائما و إّمنا املسألة فيها تفصيل ال يستفاد إالّ من قليل جّدا من كتب أهل العلم . أضرب لكم اآلن وسيلة قد 

مشروعة أم ال ؟ حينما نطرح املثال تكون مستعملة وهي حتّقق أمرا مشروعا لكن هل تكون هذه الوسيلة 

ستعلمون أّن هذا املثال ال جيوز األخذ به ولو أنّه حيّقق أمرا مشروعا . ابتليت اليوم الكثري من املساجد بل قّل ما 

خيلو مسجد من تسوية الّصفوف على اخليط اّلذي ميّد من الّشرق إىل الغرب لتسوية الّصفوف هذه وسيلة مل 

يف مساجد املسلمني طيلة هذه القرون األربعة عشر خطوط متّد يف املساجد لتسوية  تكن من قبل مل يكن

الّصفوف , تسوية الّصفوف هدف شرعّي كيف ال ! و نعلم مجيعا أّن الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم كان حيّض 

و كان  د ربّها )( أال تصّفون كما تصّف المالئكة عناملسلمني على تسوية الّصفوف و كان يقول هلم أحيانا 

( من حسن الّصالة و يف رواية  ( سّووا صفوفكم فإّن تسوية الّصفوف من تمام الّصالة  )يأمر بذلك فيقول 



إذا تسوية الّصفوف ال شّك أنّه مقصد شرعّي , هذه  ( لتسوّن صفوفكم أو ليخالفّن اهللا بين وجوهكم ) )

ل الفصل يف املصلحة املرسلة و ما جيوز منها و ما ال جيوز  الوسيلة ميكن أن يدخلها البعض ممّن ال يعلمون القو 

يقول هذه وسيلة حتّقق غرضا شرعّيا فهي إذن من املصاحل املرسلة نقول ال . ملاذا ؟ ألّن الّنّيب صّلى اهللا عليه و آله 

سوية الّصفوف أم و سّلم كان يأمر بتسوية الّصفوف و يبالغ فيها كما مسعتم , ترى أمل يكن يّتخذ وسيلة لتنظيم ت

كان يدع األمر مهال يكتفي فقط أن يقول قوال مثّ  ال حيرص على تطبيقه عمال حاشاه من ذلك . كذلك سلفنا 

الّصاحل اّلذين جاؤوا من بعدهم كانوا يقتدون به عليه الّسالم يف األمر بتسوية الّصفوف لكن يا ترى أمل يكونوا 

ذا كان يفعل الّرسول صّلى اهللا عليه و سّلم حينما يأمرهم بتسوية ينّفذون ما يأمرون به ؟ اجلواب نعم . ما

الّصفوف ؟ هذا كّله موّضح يف الّسّنة الّصحيحة يقول لفالن تقّدم و لفالن تأّخر وهكذا حّىت كأّمنا يسّوي القداح 

ا كثر الّناس بعد الّنّيب ص
ّ
ّلى اهللا عليه وسّلم يف أي الّسهام , فإذا ما انتهى من تسوية الّصفوف قال اهللا أكرب مل

املدينة و بالّتايل كثرت الّصفوف جعل اخلليفة الرّاشد عثمان بن عّفان رضي اهللا عنه رجال يأمره بأن يسّوي 

الّصفوف و أن يتخّلل بينها فإذا ما رأى الّصفوف قد استوت أعلن فكّرب عثمان بن عّفان , كان بإمكان الّرسول 

يقول هلذا تقّدم و لذاك تأّخر ميّد خيطا و هذا اخليط أمر مبذول ليس هو كهذه  صّلى اهللا عليه وسّلم اّلذي كان

املخرتعات اّليت وجدت بعد أن تداول الّناس على إتقاا و إحساا فاخليوط معروفة متاما و ميسورة و مبذولة ما 

و نّدعي أّا من املصاحل  فعل ذلك , إذن هنا نأيت إىل شيء ميكن اعتباره قاعدة متنعنا من اّختاذ وسيلة حدثت

املرسلة اّليت حتّقق مصلحة شرعّية . فنقول أّي سبب كان املقتضي لألخذ به يف عهد الّنّيب صّلى اهللا عليه و آله و 

سّلم لكّنه مل يفعل فال جيوز للمسلمني أن يأخذوا به كوسيلة بدعوى أّا حتّقق غرضا شرعّيا ألنّنا نقول أّن الّنّيب 

ليه و سّلم مل يفعل ذلك , أتيتكم اآلن مبثال من واقع حياتنا نعود اآلن إىل شيء مل يقع بعضه ووقع صّلى اهللا ع

بعضه , لقد جاء يف صحيح مسلم أّن الّنّيب صّلى اهللا عليه و آله و سّلم كان يصّلي صالة العيدين يف املصّلى 

ينطلقون إىل صالة العيد دون أذان و دون إقامة  دون أذان و ال إقامة , و إىل اليوم كما تعلمون ال يزال املسلمون

ملاذا ؟ هكذا كان األمر يف عهده صّلى اهللا عليه و سّلم ليس هذا أي عدم شرعّية األذان و اإلقامة يف صالة 

العيدين فقط بل و يف صلوات أخرى يبدو بادي الرّأي أّن الّتأذين و اإلقامة فيها حيّقق هدفا مشروعا مثل صالة 

ء مثال ملاذا ال يؤّذن لصالة االستسقاء وهي ليس هلا وقت حّىت يتنّبه هلا الّناس مثل ما يتنّبهون لصالة االستسقا

ا كان يصّلي 
ّ
العيد ملعرفتهم أّن صالة العيد تكون بعد طلوع الّشمس و ارتفاعها ألّن الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم مل

الكسوف و اخلسوف حينما تنكسف الّشمس فالّناس يف  صالة االستسقاء ما أّذن هلا و أغرب من ذلك صالة

غفلتهم ساهون يف عملهم , يف جتارم , يف وظائفهم ما شرع هلذه الّصالة أذان و ال إقامة كذلك و هذا أعجب 



العجب صالة خسوف القمر حيث ينخسف يف الّليل وقد ينخسف يف نصف الّليل و الّناس مغرقون يف الّنوم 

يسّن للّناس أّذانا هلذه الّصلوات مع أّن األمر واضح جّدا أّا توقظ الّناس من نومهم و تنّبههم هل جيوز ملسلم أن 

من غفلتهم ففي ذلك مصلحة شرعّية ؟ اجلواب ال . ملاذا ؟ ألّن املقتضي باألخذ ذه الوسيلة وهي األذان و 

ان األخذ ذه الوسيلة املقتضي لألخذ ا كان اإلقامة هلذه الّصلوات اّليت مل يؤّذن هلا الّرسول و ال أقام هلا ك

موجودا يف عهده و مع ذلك فلن يشرع ذلك للّناس فال جيوز لنا أيضا أن نّتخذ ذلك من باب املصلحة املرسلة . 

اآلن نأيت إىل مصلحة حتّقق هدفا شرعّيا لكّنها أيضا كمثال اخليط اّلذي حدث و املسألة هلا عالقة بالّدولة و هذا 

هّم جّدا أن نعرف هل هذا مشروع أم ال ؟ مصلحة جباية الّضرائب فرض الّضرائب على الّناس اهلدف منها أمر م

واضح جّدا مساعدة الّدولة لتقوم بشؤون األّمة أو بشؤون شعب من شعوب هذه األّمة , فإذن هذا غرض 

تتمّكن من القيام مبصاحل األّمة  مشروع و لكن هل جيوز باألخذ ذه الوسيلة من أجل أّن الّدولة تكون غنّية و

اجلواب ال جيوز و جيوز أحيانا و إليكم الّتفصيل , ال جيوز ألّن الّدولة اّليت تفرض الّضرائب لتمأل خزينتها باملال 

وهي بال شّك حتتاج إىل هذه املال خالفت سبيل الّرسول يف جلب و مجع األموال حنن نعلم مجيعا أّن اإلسالم 

سلمة وسائل لتكون خزينتها دائما ممتلئة باملال لتقوم و حتّقق مصاحل األّمة املسلمة و منها دفع شرع للّدولة امل

غائلة العدّو فيما إذا هاجم العدّو جانبا من جوانب بالد اإلسالم فالبّد و احلالة هذه أن يكون يف خزينة الّدولة 

(( خذ بّيه الكرمي أّول ذلك الزّكاة كما قال تعاىل أمواال فما هي الّسبل اّليت شرعها الّشارع احلكيم على لسان ن

األموال اّليت يفرض عليها الزّكاة تنقسم إىل قسمني قسم مل يكّلف  من أموالهم صدقة تطهّرهم و تزّكيهم بها ))

 الّشارع احلكيم الّدولة جبمعها و حتصيلها وهي الّنقدان الّذهب و الفّضة زكاة هذين الّنقدين يعود إخراجها إىل

املكّلفني و ال جيب بل و ال جيوز للّدولة أن تفاتش و حتّقق يف أموال األغنياء و تطّلع على دخائل ما عندهم من 

  األلوف أو املاليني ..


